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 کالس در را آن گزارش ٍ خالصٌ را زیر يای داستان از یکی شاينانٌ، يای قصٌ نجهَعٌ از استفادى با گرٍى ير ٍ شَید تقسیو گرٍى پنج ٌب

 ناردٍش؛ ضّحاک داستان -2 جهشید، داستان -1. است باال نهَدار يای دٍرى از کدانیک بٌ نتعلق يا، داستان این از یک ير بگَیید ٍ بخَانید
 سًراب ٍ رستو داستان -5  سیاٍش؛ داستان -4 آينگر؛ کاٍۀ داستان -3

 :آهنگرکاوه داستان 
 آنًا بٌ را انسان دٍ نغز رٍز ير نگًدارد، ریس را بَدند دىییرٍ اش شانٌ بر ٌک ینار  دٍ ٌک نیا یبرا اٍ. بَد کناپا  یانسان یتاز  پادشاى کضحا 

 بٌ يرچٌ کضحا . دارد نام دٍنیفر پسر نیا گفت اٍ بٌ شگَیپ کی. َبدک ین اٍ سر بر گرز با یجَان پسر ٌک دید خَاب در شبی  اٍ. داد ین
. نندک انضا را آن بزرگان يهٌ ٍ سدیبنَ یا گَايی ٌک بَد نیا حلش راى. ردک رکف یحل راى بٌ نیبنابرا. ردکن دایپ را اٍ گشت دٍنیفر دنبال

. کردند انضا را گَايی این ناچار بٌ بزرگان يهٌ. است نزدى راستی بٌ جز حرفی ٍ است ردىکن اریک یکین جز بٌ کضحا  گَايی نیا براساس
 .است نشًَر تاریخ در اٍ کاٍیانی درفش کٌ داشت نام آينگر کاٍى ٍی. دیرس گَش بٌ رٍنیب از یسک ادیفر ٍ داد یصدا ناگًان انا

 ادیفر ٍ دیَبک سرش بر را دستش دٍ  آند، اخک داخل بٌ نرد آن یٍقت. اٍرندیب داخل بٌ را ردک ین ادیفر ٍ داد ٌک یسک داد دستَر کضحا 
 آخرین نغز. است ناندى باقی آنًا از یکی تنًا کٌ داشتو پسر 16 نن. نک رحو نن فرزند بٌ یعادل تَ اگر. خَايو ین عدالت ٌک اٍىک ننو:"زد

 برایو يو فرزندی بکشی را پسرم این اگر ٍ رسیدى پایان بٌ نن جَانی. آزارم بی آينگر یک نن. شَد تَ ناران غذای است قرار يو نن پسر
 تَ دٍش ناران چرا. دارد یا اندازى يو ستو پادشاى یا. بکشیو باید نا را سختیش ٍ رنج چرا کشَری يفت پادشاى تَ اگر. ناند نهی باقی
 "شَند؟ دادى غذا نن فرزند سر نغز از دیبا

 را گَايی کٌ خَاست کاٍى از بعد. بازگردانند اٍ بٌ را کاٍى فرزند داد دستَر ٍ کرد تعجب بَد دىینشن ییيا حرف نیچن حال بٌ تا ٌک کضحا 
 نی گَش ضحاک يای گفتٌ بٌ کٌ رٍید نی جًنو سَی بٌ دارید تان يهٌ:"زد ادیفر بترسد کٌ این بدٍن ٍ خَاند را نَشتٌ اٍىک. کند انضا
 .رفت بیرٍن کاخ از فرزندش با لرزید نی خشو از کٌ حالی در بعد". کنو نهی انضا را گَايی این نن. ديید
 "کند؟ سرپیچی تَ فرنان از ٍ کند پارى را پیهان دادی اجازى ٍ شدی سرخ کاٍى نقابل چرا:"گفتند ضحاک بٌ بزرگان رفت اٍ ٍقتی

 جًان راز کٌ آید نی پیش چٌ ببعد این از دانو نهی حاال. شدم زدى شگفت نن زد سرش بر را دستانش ٍ آند داخل بٌ اٍ ٍقتی:"گفت ضحاک
 ".دانو نهی را

 با ٍ کرد نیزى سر بر پَشند نی آينگران کٌ را چرنی بعد. خَاند فرا عدالت بٌ را دنیا ٍ کرد زدن فریاد بٌ شرٍع رفت، بیرٍن کاخ از کاٍى ٍقتی
 سپاى یک اندازى بٌ". است شیطان نا پادشاى کٌ بگَییو اٍ بٌ ٍ کنیو پیدا را فریدٍن کٌ آید نی کسی چٌ:"زد فریاد ٍ رفت خرٍشان نیزى يهان
 فال بٌ را آن دید نیزى باالی را چرم ٍقتی فریدٍن. کردند پیدا را فریدٍن ٍ رفتند. کجاست فریدٍن کٌ کٌ فًهید کاٍى خَد. شد جهع اٍ دٍر آدم
 از. نانید" کاٍیانی درفش" را آن ٍ گرفت بنفش ٍ زرد ٍ سرخ يای رنگ کٌ طَری بٌ آراست رٍم دیبای ٍ طال ٍ جَاير با را آن ٍ گرفت نیک
 ترتیب این بٌ. کرد نی اضافٌ جدیدی جَايرات آينگری بًای بی چرم آن بٌ گذاشت، نی سر بر را پادشايی تاج کٌ کسی ير يو ببعد آن

 .گرفتند نی انید آن از يهٌ ٍ درخشید نی تیرى يای شب در خَرشیدی نحل کاٍیان درفش
. رفت تازیان سرزنین بٌ ضحاک با جنگ برای سپايش با ٍ است تهام ضحاک کار کٌ فًهید دید گَنٌ این بٌ را ٍضع چَن فریدٍن يرحال بٌ

 .کردند سختی نجازات را اٍ ٍ دادند شکست را ضحاک فریدٍن سپاى تا شد افراشتٌ کاٍیانی درفش ٍ کرد سپاى فرناندى را آينگر کاٍى فریدٍن
 داستان سیاوش:

ٌ   از زنی ازدٍاج از سیاٍش  را سیاٍش کیکاٍٍس، نبَد؛ سیاٍش پرٍرش   برای نناسب جایی دربار، کٌ آنجا از .شد زادى کیکاٍٍس با گرسیَز سالل
 ترین شایستٌ از برخی ٍ آنَخت کشَرداری ٍ راندن سپاى آیین   را سیاٍش زابلستان، در رستو،. بیانَزد ٍ بپرٍرد را ٍی تا سپرد رستو بٌ

 جشنی فرزند آندن   شادی   بٌ ٍ نَاخت را ٍی کاٍٍس بازآند، پدر کاخ   بٌ زابلستان از سیاٍش چَن .ساخت ننتقل ٍی بٌ را خَد يای ٍیژگی
 ٍ پاکداننی جهلٌ از نیک اخالقی   رٍحیات   دیگر، سَیی از -حیرانند یَسف، چَن يو ٍی زیبایی   از يهٌ کٌ چنان- چًرى خَش سیاٍش  . کرد برپا
 .است ٍی بارز   يای ٍیژگی از نیز شرم

ٌ   اٍ دیدن   ٍ سیاٍش بازگشت   از پس کیکاٍٍس، يهسر   ٍ ياناٍران شاى   دختر   سَدابٌ  سَی بٌ پیکی نًان، در کٌ چنان. شد سیاٍش شیفت
 خَاست دستَری ٍی از ٍ رفت کیکاٍٍس نزد   سَدابٌ دیگر، رٍزی .نپذیرفت سیاٍش انا فراخَاند شايی شبستان   بٌ را اٍ ٍ فرستاد سیاٍش

 وای دورمطالعه و کاوش در گذشته : 7درس 
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 بٌ پدر دستَر   از اطاعت برای ٍ ناچار بٌ نیز سیاٍش. برگزیند خَد برای يهسری دختران نیان   از ٍی تا بفرستند شبستان بٌ را سیاٍش کٌ
 آنجا از تلخی بٌ ٍ برآشفت سیاٍش انا کرد عرضٌ ٍی بٌ را خَد ٍ فراخَاند خَیش نزد   بٌ را سیاٍش سَدابٌ، سَم؛ بار   در. رفت شبستان
 .ساخت نتًو را سیاٍش ٍ کرد باخبر را کاٍٍس نیز سَدابٌ. برخاست
 دست   ٍ جانٌ نخست آزنایش، برای انا بُکشد گناى کیفر   بٌ را سیاٍش کٌ بَد اندیشٌ این در سَدابٌ، يای حرف شنیدن   از پس کاٍٍس
 بٌ سَدابٌ کٌ دانست پس. نرسید نشانش بٌ بَیی سیاٍش، ٍبر   دست در ٍ یافت شراب ٍ گالب ٍ ُنشک بَی   آن در ٍ بَیید را سَدابٌ
 :است گناى بی سیاٍش پسرش ٍ است گفتٌ سخن ناراستی

 ،ٍ نشَرت نَبدان ياناٍران شاى  ترس کین خَايی  از انا بُکشد را ٍی کٌ خَاست برد، پی سَدابٌ سخنان   ناراستی   بٌ کیکاٍٍس ينگانیکٌ
 .سازد جدا گناى بی از را گنايکار رٍش، این بٌ تا کرد برپا آتشی

 با انا است گنايکار سَدابٌ کٌ داند نی کاٍٍس اینکٌ با. کند نی دٍری خشَنت از یکسرى ٍ است سازش ايل   کٌ است شخصیتی سیاٍش
 .پیچد سرنی آزنَن از سَدابٌ انا پذیرد نی راستی آزنَن   برای را آتش از گذشتن سیاٍش، خَد   انتخاب   ٍ نَبدان رأی بر حال این

ٌ   بٌ اسبش با پَشان کفن پدر، دادن   دلداری از پس سیاٍش  آید. نی بیرٍن سَی آن از تندرست ٍ رفتٌ آتش نیان
َ  کار این از ٍ کرد نیانجیگری سیاٍش انا بُکشد را سَدابٌ کٌ خَاست شاى شد، آشکار شاى بر سیاٍش گنايی   بی چَن پس  ٍگیری کرد جل

 .پَشید چشو اٍ گناى   از ٍ بخشید را سَدابٌ نیز کاٍٍس کی ٍ شد شاى سَی از اٍ بخشش   خَايان  
 

 
 در را اطالعاتی زیر شناسان باستان برجستۀ علهی خدنات ٍ آجار نانٌ، زندگی دربارۀ گرٍى ير خَد، دبیر راينهایی با ٍ شَید تقسیو گرٍى پنج بٌ

 نلک صادق  -5 زادى نجید یَسف -4 سانی علی -3 بًنام عیسی -2 نگًبان اهلل عزت -1. نهایید ارائٌ کالس بٌ ٍ گردآٍری پاٍرپَینت قالب
 .شًهیرزادی

 نگهبان اهلل عزت -1
 تًران در آلهانی فنی ندرسٌ ٍ بًرام فیرٍز دبیرستان ٍ جو جهشید دبستان در را خَد تحصیالت. آند دنیا بٌ ايَاز در خَرشیدی 13۱۱ سال در
 .برد پایان بٌ
 ٍ شد شیکاگَ دانشگاى شناسی شرق نؤسسٌ ٍارد ،1324 سال در. شد التحصیل فارغ تًران دانشگاى از شناسی باستان رشتٌ در 1326 سال در اٍ
 سفال سیر بررسی بٌ کان نک رٍنالد راينهایی با يا سال این طی. کرد خَد آن از را دانشکدى این لیسانس فَق ندرک چًارسال ندت در

 .کرد تدٍین خَد رسالٌ در نًایت در را آن حاصل کٌ کرد آٍری جهع زنینٌ این در بسیاری اطالعات ٍ پرداخت خَزستان ننطقٌ در رنگ نخَدی
 ٍ تًران دانشگاى شناختی باستان يای فعالیت برای قزٍین دشت در دایهی کارگاى ایجاد ایران، شناسی باستان پیشبرد در ٍی سًو ترین نًو

 کارٍانسرای تعهیر برای الزم بَدجٌ ٍ نجَز کسب بٌ نَفق ناپذیر، خستگی رٍحیٌ ٍ فراٍان پشتکار با اٍ. است کارگاى این در دانشجَ تربیت
 تبدیل تًران دانشگاى شناختی باستان درازندت ٍ نستهر يای پژٍيش برای کانَنی بٌ فرد بٌ ننحصر نکان این. شد خرى نحهدآباد نخرٍبٌ

 .شدند نی تربیت ایران در شناسی باستان ايداف پیشبرد برای نیدانی يای فعالیت انَاع در شرکت با دانشجَیان آن در کٌ شد
 بزرگ دشهن را اٍ بسیاری. است بَدى شناسی باستان بٌ نربَط يای فعالیت کردن ننظو ندافعان ترین سرسخت از یکی نگًبان، دکتر

 داد ارائٌ ای نقالٌ ،1345 سال در ایران ينر ٍ شناسی باستان الهللی بین کنگرى پنجهین در نگًبان. دانند نی ایران در عتیقٌ دالالن ٍ قاچاقچیان
 را کنگرى ٍ شَد اعالم نهنَع قاچاق طریق از ٍ غیرنجاز صَرت بٌ باستانی اشیای فرٍش ٍ خرید آن اساس بر کٌ کرد پیشنًاد ای نادى آن در ٍ

 عتیقٌ اشیای فرٍش ٍ قاچاق کردن نحکَم قطعنانٌ تصَیب در اساسی نقش نقالٌ، این ارائٌ با ٍی. کرد زنینٌ این در قانَنی صدٍر بٌ نلزم
 .داشت
 ٍ گزارش نقالٌ، قالب در ٍی يای کاٍش ٍ است آٍردى بدست ایران شناسی باستان يای حفاری در را طال نیزان بیشترین نگًبان، اهلل عزت
 .است بَدى شناسان باستان تَجٌ نَرد يهَارى کتاب،
 .شَد دادى ایران شناسی باستان پدر لقب ٍی بٌ تا است شدى باعخ نگًبان دکتر شناسی باستان يای فعالیت
 .درگذشت آنریکا در بیهاری ندتًا از پس 1365 بًهن 16 تاریخ در نگًبان اهلل عزت

 بهنام عیسی -2
ٌ   بنیانگذاران از( تًران 1363 آذر 4 -تًران 1265)بًنام عیسی  از ٍ تًران شناسی نردم نَزى گذاران پایٌ از تًران، دانشگاى شناسی باستان رشت
 .بَد ایران ينر ٍ شناسی باستان در جًانی يای چًرى
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ٌ   در را ابتدایی تحصیالت ٍی»  بٌ ادبی رشتٌ در را خَد دیپلو ٍ رسانید پایان بٌ تًران يای دبیرستان در را نتَسطٌ تحصیالت ٍ آلیانس ندرس
ٌ   دانشجَیان گرٍى نخستین در ش، 13۱6 سال در.« رساند پایان  در خَد اقانت سال يشت ندت در ٍ شد اعزام فرانسٌ بٌ شناسی باستان رشت

ٌ   تحصیلی دٍرى   فرانسٌ، ٌ   اخذ بٌ ٍ برد پایان بٌ تاریخ از پیش شناسی باستان در را لٍَر ندرس  رشتٌ يهین در ادبیات دانشکدى   از لیسانس درج
ٍ   ٌ ٌ   از دیپلو درج  ایران بٌ باستان ایران نَزى افتتاح برای را اٍ فرينگ ٍزارت ش، 1316 سال در. یافت تَفیق شناسی باستان ٍ ينر نؤسس

ٌ   نتَانست بًنام جًت بدین ٍ فراخَاند  .رساند پایان بٌ را خَد دکتری رسال
 ش، 1314 در. بَد باستان ایران دار نَزى ش، 1325 تا سال يهین از ٍ شد، جهشید تخت در کاٍش نأنَر سانی، علی يهراى بٌ ش، 1316 در اٍ
 ش، 132۱ در. گرفت عًدى بر را جهشید تخت پژٍيشی گرٍى ٍ علهی يیئت ریاست اشهیت، اریخ جای بٌ ٍ آند در فرينگ ٍزارت خدنت بٌ
ٌ   ٍ پرداخت تًران دانشگاى در تدریس بٌ  در افغانستان سفارت نترجهی ٍ گری ننشی نیز چندی ٍی. کرد گذاری پایٌ را شناسی باستان رشت

. بَد سخنگَ پاریس در شناسی نردم کنگرى در ٍ ُپرکار ایران، يای نَزى شَرای در دانشگاى، استادی بر افزٍن اٍ. »داشت عًدى بر را تًران
 اٍ، دلسَزانٌ کارکرديای دیگر از. بَد پاریس در ایران ينر سال يزار يفت نهایشگاى بٌ ٍابستٌ اشیا بردن برای ایران نهایندى اٍ يهچنین
 سال در.« برد نام ایران در شناسی نردم نَزى گذاری پایٌ ٍ لنینگراد ٍ نسکَ در نقاشی نهایشگاى برپایی برای ایران نهایندگی از نیتَان
ٌ   اخذ با ش،1333  سال 23 ٍی. یافت ارتقا استادی بٌ آن از پس ٍ ادبیات دانشکدى   دانشیاری بٌ تًران، دانشگاى شَرای از دکتری نعادل درج

 .درگذشت خَرشیدی 1363 سال ناى آذر 4 آدینٌ رٍز در يهسرش، نرگ از پس رٍز چندین بًنام عیسا» کرد، تدریس دانشگاى در
 سامی علی -3

 شناسی باستان نؤسسٌ رئیس ٍ شناس باستان دانشگاى، استاد ٍ نحقق نَیسندى،( 1366 نرداد 22 نرگ - شیراز در ش 1264 زادى) سانی علی
 کازرٍنی نقاشان ٍ شاعران از آقابزرگ فرزند ٍی. شد انجام ٍی سرپرستی بٌ ش 135۱ سال در بزرگ کَرش آرانگاى نرنت. بَد جهشید تخت
 .است
 در جغرافیا ٍ تاریخ دبیر عنَان بٌ ٍ درآند پرٍرش ٍ آنَزش استخدام بٌ ش 13۱6 سال در نتَسطٌ ٍ ابتدایی تحصیل از پس سانی علی

 .یافت ارتقا نقدناتی دانشسرای تصدی ٍ ندرسٌ ندیری بٌ آن از پس ٍ شد تدریس نشغَل شیراز ندارس
 دریافت افتخاری دکتری درجٌ آسیایی آزاد دانشگاى از رشتٌ این در ٍ شد تحقیق نشغَل تاریخ ٍ شناسی باستان ٍ ادبیات رشتٌ در آن از پس
 .پرداخت شیراز تاریخی ابنیٌ تعهیرات بٌ نیز 1315 سال از ٍ شد فرينگ ٍزارت ٍارد سپس کرد،
 بنگاى ریاست بٌ سپس. شدند نرنت عتیق جانع نسجد ٍ کرنانی خَاجَی آرانگاى ٍ پارس نَزى ٍ شد ساختٌ حافظ آرانگاى زنان، يهین در

هت بٌ بعد ٍ جهشید  تخت حفاری ٍ علهی  .شد ننصَب فارس شناسی باستان ادارى ریاست س 
 سنگ از يخاننشی شايزادى سر: است  جهلٌ آن از کٌ شَد نی نگًداری ایران نلی نَزى در تعدادی سانی، علی تَسط شدى کشف اشیای از

 .آرانی خط بٌ سنگی بشقاب ٍ الجَرد
 :از اند عبارت آنًا ترین نًو کٌ نَشت کتاب جلد سی از بیش ٍی

 نرٍدشت جلگٌ تاریخی آجار 
 باستان عًد در پارس 
 پایتخت پاسارگاد، نام تحت 1355 سال در بعديا کتاب این ،133۱) ایران شاينشايی کشَر پایتخت ترین قدیهی یا پاسارگاد ٍ 

 دربارى شناسی باستان يای یافتٌ کتاب این در کٌ( رسیدى چاپ بٌ شناسی فارس بنیاد سَی از «ذٍالقرنین» يخاننشی کَرش آرانگاى
 .است دادى شرح را پاسارگاد

 (جلد 3) يخاننشی تهدن 
 (جلد 2) ساسانی تهدن 
 جاٍیدان شًر شیراز 
 اسالنی فرينگ در ایران نقش 
 باستان ایران در دانش نقام 
 یاديا ٍ رٍزيا 

 زاده یوسف مجید -4
 است ایرانی شناس باستان( تبریز در 1315 زادى) نجیدزادى یَسف
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 ندرک کسب از پس ٍ کرد تحصیل شناسی باستان رشتٌ در تًران دانشگاى در. رساند اتهام بٌ زادگايش در را نتَسطٌ ٍ ابتدائی تحصیالت اٍ
 با را دکترا سپس ٍ لیسانس فَق پایٌ ٍ رفت شیکاگَ بٌ يا اٍل شاگرد بَرس از استفادى با 1344 سال در 1341 سال در اٍل رتبٌ با لیسانس

 عنَان با ٍ برگشت ایران بٌ سال يهان در اٍ. گذراند 1355 سال تا «النًرین بین تهدن ٍ تاریخ از پیش گرایش ٍ شناسی باستان» رسالٌ
 پیرٍزی از پس اٍ. رسید ی دانشیار درجٌ بٌ 1356 سال در ٍ شد تدریس نشغَل تًران دانشگاى ينر تاریخ ٍ شناسی باستان گرٍى در استادیار
 ادبیات دانشکدى ترفیعات ٍ انتخابات شَرای عضَ ٍ «ينر تاریخ ٍ شناسی باستان» گرٍى ندیریت سهت بٌ سال سٌ ندت بٌ اسالنی انقالب
 باستان نجلٌ» علهی شَرای عضَ 1366 سال از اٍ. شد بازنشستٌ خَرشیدی 1365 سال در زادى نجید دکتر. شد ننصَب تًران دانشگاى
 .است دانشگايی نشر نرکز «تاریخ ٍ شناسی
 در فرينگی نیراث سازنان جهلٌ از نختلف سازنانًای نسئَلین دعَت با ٍ کرد نی زندگی پاریس در بازنشستگی از پس نجیدزادى یَسف
ٌ   اٍایل  اٍ. گیرد دست بٌ را جیرفت تهدن باستانی ننطقٌ پیچیدى بسیار کاٍشگری ٍ حفاری عهلیات ریاست تا بازگشت ایران بٌ 136۱ دي
 .شَد نی نحسَب بشریت تاریخ «شدى گو حلقٌ» جیرفت کٌ است نعتقد

 ملک شهمیرزادی صادق  -5
 تپٌ يای کاٍش در کٌ است نام بٌ کاٍشگران ٍ شناسان باستان از یکی آند بدنیا شًهیرزاد در شهسی 1322 سال در شًهیرزادی نلک صادق
 .داشت برعًدى را آن ندیریت ٍ کرد ایفا را نًهی نقش سیئلک
 نَفق آنریکا بٌ عزیهت با ٍی. رساند انجام بٌ تًران در شناسی باستان رشتٌ در لیسانس نقطع تا را خَد تحصیالت شًهیرزادی نلک صادق

 شناسی انسان دکترای ٍ شد شیکاگَ شناسی شرق نَسسٌ از النًرین بین ٍ ایران تاریخ از پیش شناسی باستان گرایش در لیسانس فَق اخذ بٌ
 سیئلک، تپٌ جهلٌ از نیدانی يای کاٍش سرپرستی ٍ شرکت بر عالٍى ٍی کرد دریافت پنسیلَانیا دانشگاى از تاریخ از پیش گرایش با نیز را خَد

 .است کردى عرضٌ نیز نتعددی تالیفات
 طراحی اشیا، ٍ سفال بندی طبقٌ نحل، در کاٍش درٍس تدریس تًران، دانشگاى شناسی باستان گرٍى در آنَزشی خدنت سال سی ندت در

 باستان، نصر ينر ٍ شناسی باستان نشرٍح، گزارش تًیٌ نهایشگاى، ترتیب ٍ سهینار باستانی، آجار بررسی عکاسی، ٍ برداری نقشٌ ٍ فنی
 ایران، تاریخ از پیش شناسی باستان النًرین، بین تاریخ از پیش شناسی باستان فرينگی، شناسی باستان نبانی شناسی، باستان با آشنایی
 این) باستان ایران فرينگ ٍ باستان ،(کردند ارائٌ کشَر از خارج يای دانشگاى در را درسی ٍاحد این)نصر ٍ غربی آسیای شناسی باستان
 (.کردند ارائٌ يلسینکی دانشگاى رادر درسی عنَان

 

 
 .کنید بیان را آنًا يای تفاٍت ٍ نقایسٌ 65صفحٌ  نهَدار با را 62  صفحۀ نهَدار

 

 
کند ٍ  ، دٍران تاریخی ٍ پیش از تاریخ را بیان نی65دٍرى برای ایران باستان قائل بَد. ٍلی نهَدار صفحٌ  4در کل فقط  62 نهَدار صفحٌ 

 اند. يایی تقسیو شدى ديد کٌ ير یک بٌ گرٍى دٍران تاریخی بٌ دٍ گرٍى حکَنت آریائیان ٍ پیش آریایی نشان نی  بندی تقسیو
يای گذشتٌ کٌ باستان شناسی صَرت  شَد. در قرن يرچٌ از دٍرۀ ساسانی بٌ دٍران پیش از تاریخ نزدیک شَنی اطالعات تاریخی کهتر نی

شد ٍ بیشتر بٌ صَرت اسطَرى  يای پیشدادی ٍ کیانی شناختٌ نی گرفت، دٍران اٍلیٌ تاریخ ایران تا دٍرۀ اشکانیان نبًو بَد ٍ بٌ اسو نهی
يای ناد ٍ يخاننشی جای پیشدادیان ٍ کیانیان را گرفتند ٍ تاریخ از حالت افسانٌ ٍ  يای باستان شناسی، سلسلٌ ٍلی با یافتٌشد؛  بیان نی

 اسطَرى خارج شد.
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 دارند؟ دٍرى این شناخت در کلیدی نقشی تاریخ، از پیش دٍران بٌ نتعلق اشیای ٍ آجار چرا شها نظر بٌ (الف

باشد بٌ يهین دلیل آجار ٍ اشیاء نتعلق بٌ آن دٍران  در دٍران پیش از تاریخ بٌ دلیل عدم اختراع خط، اطالعات نستند ٍ ٍجانعی نَجَد نهی
 باشند. تنًا نستندات ٍ ندارک شناخت دٍران پیش از تاریخ نی

 يستند؟ گذشتٌ دربارۀ اطالعاتی چٌ حاٍی بنايا، ٍ آجار این بگَیید خَد دبیر راينهایی با ٍ کنید نگاى دقت بٌ زیر بنايای ٍ آجار تصَیر بٌ (ب

 
يای انسان در دٍرۀ باستان، نحَۀ زندگی اجتهاعی، جایگاى شخص شاى،  اطالعاتی در نَرد ٍضعیت فرينگی، اقتصادی، سیاسی ٍ خالقیت

  يا ٍ... يستند دانش، فنَن، نًارت
 ديند؟ نی قرار نحققان اختیار در آجار این کنندگان استفادى ٍ سازندگان دربارۀ اطالعاتی چٌ باستانی ابزاريای ٍ اشیا( پ

يای رٍی ظرف ٍ  اطالعاتی در رابطٌ با علَم ٍ فنَن گذشتٌ برای ساخت ٍسایل ٍ نشان ديندۀ آداب ٍ رسَم ٍ اعتقادات با تَجٌ بٌ نقاشی
 باشد. نینَع نیاز نتداٍل آن دٍرى 

 
 تهام نباید نحّقق ٍ نَّرخ یک چرا کٌ کنید استدالل است، داشتٌ ٍجَد باستان دٍران در رٍم ٍ یَنان با ایران نیان کٌ رٍابطی بٌ تَجٌ با

 بپذیرد؟ چرا ٍ چَن بی را ایران دربارۀ رٍنی ٍ یَنانی نَّرخان يای نَشتٌ
يا ننجر بٌ  ٍجَد داشت ٍ گايی این رقابتيای سیاسی ٍ نظانی ٍ اقتصادی  يای یَنان ٍ رٍم با ایران رقابت زیرا يهَارى بین انپراتَری

طرفی  اند کٌ اصل بی ای بٌ جای گذاردى جانبٌ يای یک يا نَشتٌ يا ٍ جنگ شد. نَرخان یَنانی ٍ رٍنی يهَارى تحت تأجیر این رقابت جنگ نی
 ٍ چرا پذیرفت.چَن  يای آنان در نَرد ایران را بی تَان تهانی نَشتٌ شد. از این رٍ نهی ٍ صداقت در آن رعایت نهی

 
 نعرفی سطر چند در ٍ شناسایی را زیر يای دٍران از یکی دٍم دست ننبع پنج گرٍى ير خَد، دبیر راينهایی با ٍ شَید تقسیو گرٍى پنج بٌ

 :نهایید
تاریخ تهدن ٍ فرينگ  -تاریخ ایران باستان یا تاریخ نفصل ایران قدیو -ایران از آغاز اسالم )رٍنن گیرشهن( ایران؛ تاریخ از پیش دٍران (الف
 ایران
تاریخ ایران  -)پیگَلَسکایا ٍ چند تن دیگر( 16ایران باستان تا پایان سدى تاریخ  -تاریخ ایران باستان )دیاکَنف( ناد؛ ٍ ایالم دٍران( ب

ٌ( -تاریخ ایران باستان -باستان )پیرنیا(  )دکتر عبدالحسین زرین کَب( تاریخ ایالم )پیرآنی
 شاينشايی تاریخ -(يینتس) ایران ٍ داریَش -(برٍسیَس) باستان ایران -(داندانایف) يخاننشیان سیاسی تاریخ يخاننشیان؛ دٍران( پ

 (خنجی دکتر) يخاننشی
 16 قرن تا باستان عًد از ایران تاریخ -(گرانتَسکی) انرٍز تا باستان زنان از ایران تاریخ -(خنجی دکتر) ایران تاریخ اشکانیان؛ دٍران( ت
 (راٍندی نرتضی) ایران اجتهاعی تاریخ  -(نیخائلٍَیچ نیخایل) اشکانیان تاریخ -(پیگَلَسکایا)
 (رضایی)ایران سالٌ يزار دى تاریخ -(زریاب) ساسانیان تاریخ -(دریایی) ساسانی شاينشايی ؛ساسانیان دٍران( ث
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 داشتند؟ خَد باستان دٍرۀ تاریخ از درکی چٌ پیش سال دٍیست تا ایرانیان -1
يای ایالم، ناد ٍ يخاننشیان اطالع  يای شاينانٌ بَد ٍ از سلسلٌ يای دٍرى ساسانی ٍ داستان نانٌ خدایاطالعات ایرانیان نحدٍد بٌ ترجهٌ 

 نداشتند. بٌ طَر کلی اطالعات ایرانیان در نَرد تاریخ باستان بسیار گستردى نبَد.
انیان اطالع ٍ شناخت نسبتا خَبی داشتند ٍ يای حکَنتی ایارن باستان، تنًا از تاریخ ساس سال پیش، در نیان سلسلٌ 2۱۱عهَم نَرخان تا 

يای ایالم، ناد ٍ يخاننشیان نداشتند ٍ پادشايان بزرگی  شناختند، انا چندان شناختی از سلسلٌ سلسلٌ ٍ شايان اشکانی را تا حدٍدی نی
 شناختند. چَن کَرٍش ٍ داریَش يخاننشی را بٌ درستی نهی

شناسان  شناسی تَسط باستان يای باستان کاٍش است؟ کردى نتحَل اخیر قرن دٍ در را باستان ایران بٌ نسبت تاریخی شناخت عَانلی چٌ -2
 يای گلی يای گَناگَن در نناطق باستانی، کشف ٍ خَاندن لَح خارجی ٍ ایرانی، خَاندن سنگ نَشتٌ

يای ناد  شناسایی سلسلٌ .ديید تَضیح باستان عصر در ایران تاریخ دربارۀ را جدید تحقیقات ٍ يا کاٍش دستاٍرديای ٍ نتایج از نَرد سٌ -3
ای ٍ تقسیو بندی جدید تاریخ  تشخیص تاریخ ٍاقعی از تاریخ افسانٌآگايی از تهدن نسبتًا پیشرفتٌ در فالت ایران، ٍ يخاننشی ٍ قبل آن، 

 يای باستان شناسی ایران پس از یافتٌ
این دستٌ از ننابع، شانل تهانی آجار نادی ٍ دست  .ببرید نام را اسالم از پیش دٍران در ایران تاریخ غیرنَشتاری ننابع از نَرد پنج -4

يا،  يا، پل يا، آتشکدى شَد کٌ از ایرانیان باستان بٌ جای ناندى است. ابزاريا، ظرٍف، اشیا ٍ بقایای بنايای نختلف نانند کاخ يایی نی ساختٌ
 بنديا، کارٍانسرايا ٍ... آب
اگرچٌ ایرانیان در عصر باستان يهچَن یَنانیان ٍ رٍنیان در  .کنید تحلیل ٍ بررسی را باستان دٍران در ایرانیان نگاری تاریخ ٍضعیت -5

يای تاریخی نَفق نبَدند، انا شَايد ٍ قرائن زیادی ٍجَد دارد کٌ جبت ٍ ضبط ٍقایع ٍ حَادث نًو، نَرد تَجٌ بَدى است ٍ  نَشتن کتاب
نگاری نانند یَنان ٍ رٍم نطلَب نبَدى ٍ  اند. بنابراین، در ایران باستان، ير چند ٍضعیت تاریخ شتٌدبیران نخصَصی بٌ کار اشتغال دا
انند. شاید یکی از دالیل  اند، انا بٌ گفتٌ يرٍدت، ایرانیان از شعَر ٍ آگايی تاریخی باالیی برخَردار بَدى نَرخان بزرگی پا بٌ عرصٌ نگذاشتٌ
 تر از سنت کتابت بَدى است. تر ٍ پسندیدى باشد کٌ سنت شفايی، بسیار نقبَل ضعف تاریخ نگاری در آن دٍرى این

 
 
 

 

 

 
 :دییبگَ ٍ دینک سٌینقا رانیا در شًريا ٍ رٍستايا یندگکپرا  ینَنک ۀنقش با را ١٧ ۀصفح در یباستان یيا نحَطٌ ۀنقش
 دارد؟ ٍجَد حال زنان در شًريا ٍ رٍستايا یندگکپرا  با ،یباستان یيا نحَطٌ یندگکپرا  انین ینسبت چٌ( الف

بٌ نیزان کهتری در نناطق پست قرار دارد. بٌ این دلیل کٌ انکان ای ٍ  ای ٍ یا جلگٌ يای باستانی ایران بیشتر در نناطق کَيپایٌ نحَطٌ
النًرین قرار  يای باستانی ایران نزدیک بٌ نراکز تهدنی بین دسترسی بٌ آب ٍ کار کشاٍرزی ٍ دانپرٍری ٍجَد داشت. يهچنین بعضی از نکان

 زندگی ٍجَد دارد ٍ ننحصر بٌ جای خاصی نیست. رسانی در بسیاری از نقاط ایران، انکان دارد. انا انرٍزى بٌ دلیل فناٍری آب
 است؟ داشتٌ یباستان یيا نحَطٌ یندگکپرا  در نقشی چٌ يَا، ٍ آب ٍیژى بٌ ٍ ییایجغراف عَانل( ب

يا ٍ  يای باستانی در نقاط نختلف بَدى است. عَانلی چَن دریايا ٍ رايای ارتباطی دریايا ٍ کَيستان گیری نحَطٌ از نؤجرترین عَانل شکل
يا را بٌ سهت خَد جذب کردى است ٍ عَانل آب ٍ يَایی بٌ ٍیژى آب ٍ يَای کَيستانی ٍ سَاحل نقش بسیار  گاى رٍديا، بیشتر سکَنت

 باالیی داشتند.
 
 

 سپیده دم تمدن ایرانی : 8درس 
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 .دیینها نشخص نقشٌ یرٍ بر را خَد جَار يو یيا استان از یکی ای ٍ یزندگ نحل استان یباستان یيا ىاَنتگکس( پ
  يای از این نَاردند. نهَنٌ ...ٍ بلَچستان ٍ سیستان استان در سَختٌ شًر -کرنان استان در بو -فارس استان در جهشید تخت

 

 
 بَدى چٌ رییتغ نیا علت شها نظر بٌ اند؟ ردىک یر ییتغ چٌ دٍرى ير یابزاريا دییبگَ ٍ دینک نالحظٌ دقت بٌ را زیر یسنگ یابزاريا ریتصَ

  است؟

 
اند تا قدرت ضربٌ زدن آن افزایش یابد. این  تیزتر( درآندى تر ٍ نؤجرتر )نَک ابزاريای سنگی در ير دٍرى نسبت بٌ دٍرى قبل بٌ صَرت کاربردی
تر در شکار حیَانات، کندن زنین ٍ یا خرد  بشر در ساخت ابزاری نناسببٌ دلیل تغییر نیاز یا کاربردی بَدن نیاز ٍ نشان ديندى رشد فکری 

 يا ٍ گَشت بَدى است. کردن نیَى
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 تَجٌ دقت بٌ ديد ین نشان شها بٌ نحترم ریدب ٌک خیتار از شیپ ۀدٍر یسفال ظرٍف از یگر ید ریتصاٍ زین ٍ زیر یسفال ظرٍف ریتصاٍ بٌ
 : دییبگَ ٍ دینک

 
 تصاٍیر حیَانات ٍ گیايان است؟ شدى ینقاش یسفال ظرٍف یرٍ بر یر یتصاٍ نَع چٌ (الف
نَع ابزارآالت ٍ  (دینک رکذ  نَرد دٍ) ند؟ک ین کهک خیتار از شیپ نردنان یزندگ لیتحل رد شناسان باستان بٌ یجًات چٌ از ریتصاٍ نیا( ب

 نگرش نردم آن ننطقٌ ٍ سطح فرينگ ٍ ينر -شرایط اجتهاعی ٍ اقتصادی یک دٍرى -نیازيای زنان ٍ استفادى از آنًا
 
 

 
 يای سال بینسَزی کٌ در دٍ دٍرى  دلیل آتش بٌ .است شدى نعرٍف نام نیا بٌ سَختٌ شًر چرا ٌک دینک قیتحق خَد، ریدب ییراينها با (الف
 شَد بٌ شًر سَختٌ نعرٍف شد. در این شًر رٍی دادى ٍ آجار باقیهاندى از آن ينَز دیدى نینیالد  از قبل 255۱ تا 32۱۱
 چشو)پزشکی دانش فاضالب، ی تخلیٌ ٍ رسانی آب ننظو ٍ نرتب نظام است؟ بَدى چٌ شًر نیا یشناس باستان اتیشفک نینشًَرتر (ب

 بافی پارچٌ پیشرفتٌ صنعت جَايرات، ٍ سفال ساخت صنعتی يای کارگاى ٍجَد ،(ٍ... نغز جراحی نصنَعی،
 يا بخش گَرستان ديد؟ ین نشان را سَختٌ شًر ۀپنجگان یيا بخش از بخش دامک زیر ریتصَ (پ
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يایی از  يای فارس ٍ بَشًر، قسهت شًريای ٍاقع در جلگٌ خَزستان، استان .دیینها فًرست زیر نقشۀ بٌ تَجٌ با را المیا قلهرٍ یشًريا
 کرنانشاى تا کردستان. -لرستان -يای کرنان استان

 
 

بین شرق ٍ غرب جًان فالت ایران  است؟ بَدى رگذاریتأج رانیا در تهدن ٍ خیتار تیٍضع بر یجًات چٌ از رانیا فالت ییایجغراف تینَقع -1
باستان، تهدن ایران را بٌ صَرت پل ارتباطی نیان شرق ٍ غرب درآٍرد کٌ نَجب برقراری ارتباط تجاری، سیاسی ٍ نظانی ٍ فرينگی نیان 

شد. سرزنین ایران کانَن نبادالت فرينگی، ينری ٍ اقتصادی بین نلل شدى بَد. از سَی دیگر نَقعیت  يای دٍر ٍ نزدیک نی سرزنین
يای گَناگَن زندگی سیاسی، اجتهاعی، فکری ٍ...  شد کٌ بر جنبٌ يای نظانی بٌ ایران نی جغرافیایی ایران باعخ يجَم اقَام نختلف ٍ حهلٌ

 گذاشت. تأجیر زیادی نی
 
 است؟ بَدى چٌ یار کفلز  ٍ یسفالگر  یيا نٌیزن در تاریخ از پیش دٍران در رانیا فالت نانکسا  یدستاٍرديا نینًهتر -2

بٌ ٍیژى زیَرآالت، ساخت اشیا ٍ ابزاريای نفرغی )ترکیب نس ٍ قلع( ٍ ظرٍف سنگ ساخت انَاع ظرٍف ٍ ابزاريای سفالی ٍ ابزاريای نسی 
 صابَنی، فنَن ذٍب ٍ قالب گیری فلزات

يای بین النًرین ٍ استفادى از  نزدیکی با تهدن شدند؟ یخیتار ۀدٍر ٍارد ،ینَاح گرید از زٍدتر رانیا فالت یغرب جنَب ٍ یغرب ینَاح چرا -3
يای زاگرس از جهلٌ رٍد کارٍن گرٍيی از نردم بٌ کشاٍرزی ٍ دانپرٍری رٍی آٍردند ٍ  دسترسی بٌ ننابع آبی در کَيپایٌدستاٍرديای آنًا ٍ 
 .يا ٍ رٍستايایی پدید آند بٌ تدریج سکَنتگاى

يای پیاپی فرنانرٍایان سَنری ٍ اکدی بٌ سرزنین ایالم  ٍ تازيا ٍ لشکرکشی تاخت .دیدي حیتَض را المیا َنتکح سیتأس یچگَنگ -4
 حاکهان کَچک ٍ نستقل را بٌ این نتیجٌ رساند کٌ باید نتحد شَند. پس از اتحاد آنًا، حکَنت پادشايی ایالم تأسیس شد.

 .دیدي شرح را انیالنیا اعتقادات ٍ نید تیٍضع -5
خَاستند. بٌ عقیدى ایالنیان خدایان دارای نیرٍیی  اعتقاد داشتند ٍ از آنان برای پیشرفت در کار خَد کهک نیایالنیان بٌ خدایان نتعددی 

 ساخت. ناٍراء طبیعی بَدند کٌ آنان را بر انجام ير کاری قادر ٍ تَانا نی
ی ستایش آنًا نعابد زیادی ساختٌ بَدند. دانستند ٍ برای آنًا احترام زیادی قائل بَدند ٍ برا يای نادر را نادر خدایان نی آنًا الًٌ
 شد.  ترین خدایان ایالنی، اینشَشیناک )خدای شًر شَش( بَد. نعبد چغازنبیل ستایشگاى این خدا نحسَب نی نحبَب
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ل   دست ننابع جزٍ ،2 ٍ 1 شهارۀ يای نتن نآخذ (الف ٍّ  چرا؟ دٍم؟ دست ننابع یا است باستان ایران   تاریخ ا

 چَن دقیقًا در يهان زنان ٍ بٌ دستَر خَد کَرش ٍ داریَش نَشتٌ شدى است. -دست اٍل
 .کنید کانل را يخاننشی داریَش ٍ کَرش نانۀ شجرى قبل، صفحٌ يای نتن بٌ تَجٌ با (ب

                 

                  

                              

                          

                           

                                        
 

 

 
 .بنَیسید سطر چند در بزرگ کَرش ٍ آشَربانیپال اندیشۀ ٍ شخصیت از را خَد درک ٍ احساس ٍ بخَانید را زیر يای نتن

اد ٍ بٌ رفتار آشَربانیپال با غارت ٍ ٍیرانی يهراى بَدى ٍ بسیاری از نردم ایالم را بٌ اسارت درآٍرد؛ يهچنین بٌ عقاید نذيبی نردم ايهیتی ند
جَیانٌ يهراى با احترام بٌ  بسیار انسانی ٍ صلحطَر کلی رفتاری غیر انسانی ٍ غیراخالقی نشان داد. در صَرتی کٌ رفتار کَرش يخاننشی 

 داری را يو برانداخت ٍ دستَر آزادی نردم را صادر کرد. عقاید نردم بَد. اٍ برخالف آشَربانیپال کسی را بٌ اسارت نگرفت ٍ بٌ عالٍى بردى
 
 

 
 يخاننشیان دٍرۀ در ایران ٍ یَنان يای جنگ عَانل ٍ علل دربارۀ خَاندید، یَنانی شًريای - دٍلت بٌ راجع 6 درس در کٌ نطالبی بٌ تَجٌ با
 .کنید ٍگَ گفت يو با

يا در این نَاحی کٌ زیر نفَذ دٍلت يخاننشی  ٍ تسلط بر شًريای آسیای صغیر کٌ بین ایران ٍ یَنان ٍاقع شدى بَد ٍ دخالت یَنانیرقابت 
يای  بَد. پس از ناکانی ایران در جنگ با یَنان، شايان يخاننشی در جنگيایی بین ایران ٍ یَنان شدى  قرار داشت، نَجب شرٍع جنگ

 يا شد. يای داخلی نَجب ضعف کلی یَنانی شًريای یَنانی، سیاست حهایت از اسپارت را برگزیدند کٌ این درگیری-داخلی بین دٍلت
 

 
يای داخلی  يای طال کٌ داریَش يخاننشی بٌ عنَان یٌ حربۀ سیاسی در جنگ سکٌ چیست؟ طالیی اسلحۀ اصطالح از نَیسندى ننظَر -الف

 یَنان بٌ کار برد.
 نغلَبی ٍ غالب يا جنگ این خَاستند نهی ایرانیان پلَپَنزی، يای جنگ در اسپارت از يخاننشی حکَنت حهایت ٍجَد با چرا شها نظر بٌ -ب

خَاستند جنگ پایان یابد، از این رٍ خَايان بٌ درازا کشاندن جنگ بَدند تا حریفان بٌ طَر کانل ضعیف شَند ٍ  زیرا نهی باشد؟ داشتٌ
 يا در آنجا شَد. بتَاند تسلط خَد بر شًريای یَنانی نشین آسیای صغیر را حفظ کند ٍ نانع دخالت یَنانیدٍلت يخاننشی 

 وا تا پایان وخامنشیانورود آریایی : 9درس 
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 .نهایید ترسیو را يخاننشی دٍران زنان خط نهَدار ديد، نی قرار شها اختیار در نحترم دبیر کٌ خاننشیي شايان جدٍل از استفادى با

 دوران حکومت نام شاه ردیف

 پیش از میالد ۵۲۵تا  ۵۵۵ حدود کوروش بسرگ 1

 پیش از میالد ۵۲۲تا  ۵۳۵ کمبوجیه دوم ۲

 پیش از میالد ۴۸۶تا  ۵۲۲ داریوش بسرگ ۴

 پیش از میالد ۴۶۵تا  ۴۸۵ خشایارشا ۵

 پیش از میالد ۴۲۴تا  ۴۶۵ اردشیر یکم ۶

 پیش از میالد ۴۵۴تا  ۴۲۳ داریوش دوم ۵

 پیش از میالد ۳۵۸تا  ۴۵۴ اردشیر دوم 0۵

 پیش از میالد ۳۳۸تا  ۳۵۸ اردشیر سوم 00

 پیش از میالد ۳۳۵تا  ۳۳۶ داریوش سوم 0۳

 

                                        
       

   

           

        

     
     

                            

     
     

               
 

 شد؟ نادی حکَنت تأسیس ٍ نادی پراکندۀ قبایل اتحاد ساز زنینٌ عانلی چٌ -1
يای آنان، زنینٌ اتحاد قبایل پراکندۀ ناد را فرايو کرد ٍ آنًا ديیَک را بٌ پادشايی  ایران ٍ غارتگریيا بٌ غرب  حهالت پی در پی آشَری

 برگزیدند ٍ اٍ يگهتانٌ را پایتخت خَد قرار داد.
ٍ نردنان  رفت بابل یکی از بزرگترین شًريای آن رٍزگار بٌ شهار نی .ديید شرح را يخاننشی تأسیس تازى حکَنت برای باب ل فتح ايهیت -2

يای باشکَى، نراکز  کردند. این شًر از نظر داشتن بنايا ٍ پرستگاى ٍ اقَانی با خاستگاى اجتهاعی ٍ فرينگی گَناگَن در آنجا زندگی نی
ت ٍ يای دٍر ٍ نزدیک، ايهیت فراٍان داش يای ارتباطی با سرزنین اقتصادی جرٍتهند، نًاديای سیاسی ٍ اداری نتعدد ٍ در اختیار داشتن راى

 تسلط بر آن برای ير فرنانرٍایی بسیار نًو ٍ نطلَب بَد.
زیرا اقدانات اساسی  يستند؟ قائل ایران، تاریخ در بزرگ داریَش عهلکرد ٍ نقش برای ای العادى فَق ايهیت پژٍيشگران، ٍ نَّرخان چرا -3

ای از کشَرداری بنیان نًاد کٌ يو در  انجام داد ٍ شیَىدر زنینۀ تشکیالت نَین اداری، نظانی، تأسیس نظام اجتهاعی ٍ اقتصادی کارآند 
 دٍرۀ يخاننشیان ٍ يو تا قرن بعد ادانٌ یافت. اٍ زنینۀ رٍنق اقتصادی ٍ تهدنی ایران را فرايو کرد.

آنجا کٌ ایران از  داشت؟ رٍز آن جًان در جایگايی چٌ نظانی -سیاسی قدرت لحاظ بٌ يخاننشیان، حکَنت دٍران در ایران شها، نظر بٌ -4
تَانست در انتقال دستاٍرديای تهدنی اقَام این نناطق تأجیر زیادی داشتٌ باشد. يهچنین بسیاری از  بین ارٍپا ٍ آسیا ٍاقع شدى بَد، نی

ی يای نحلی کَچک را در یک انپراتَری بزرگ ادغام کرد ٍ یک انپراتَری جًانی ساخت ٍ بسیاری از فنَن سیاست ٍ آیین کشَردار  حکَنت
 نَین را از خَد بر جای گذاشت.

ل دست ننابع درس، نتن نرٍر با -5 ٍّ   .کنید فًرست است، شدى اشارى آنًا بٌ درس این در کٌ را باستان ایران تاریخ دٍم دست ٍ ا
تخت جهشید، يای شايان آشَری، ننشَر کَرش، سنگ نَشتٌ بیستَن، سنگ نَشتٌ آشَربانیپال، آرانگاى کَرش،  ننابع دست اٍل:سالنانٌ

 آرانگاى داریَش سَم
 ننابع دست دٍم: تاریخ نردم ایران قبل از اسالم )دکتر عبدالحسین زرین کَب(

 
 


